
 Rekrutacja do Internatu ZSLiT w Wojniczu dla kandydatów do szkoły. 
 

1. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie mieszkający w miejscowościach,  
 z których codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub utrudniony bądź uciążliwy. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jak warunki zdrowotne, materialne, 
wychowawcze mogą być przyjęci do internatu uczniowie z innych miejscowości i miasta 
Wojnicz będącego siedzibą internatu. 
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje: 
a) wychowankom rodzin zastępczych, 
b) wychowankom z rodzin niepełnych, sierotom, 
c) dzieciom z rodzin wielodzietnych i mających trudne warunki materialne, 
4. Podanie o miejsce w internacie składają uczniowie w sekretariacie szkoły w terminie 
rekrutacji do szkoły. 
5. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje komisja, której przewodniczącym jest 
Kierownik Internatu. Od decyzji istnieje możliwość odwołania się do Dyrektora szkoły w 
terminie 7 dni. 
6. Uczeń przyjeżdżając do internatu musi posiadać: 
-  własne przybory toaletowe, ręcznik, 
-  własną pościel (poszwa, poszewka i prześcieradło)      
-  piżamę, kapcie, 
-  Każdy mieszkaniec internatu ma obowiązek korzystać z całodziennego  
    wyżywienia w stołówce.  
7. Dyrektor Szkoły może ustalić wysokość i wprowadzić obowiązek wpłaty tzw. „kaucji” - 
zaliczki na pokrycie ewentualnych szkód zrobionych przez wychowanka w pokoju internatu lub 
w pomieszczeniach ogólnego użytku. 
 
Zasady naliczania opłat  
1. Dyrektor ZSLiT w Wojniczu ustala na każdy rok szkolny wysokość miesięcznej opłaty za 

zakwaterowanie  oraz stawkę żywieniową. 
 Stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Szkoły na wniosek Kierownika Internatu 
po zasięgnięciu opinii Samorządu Internatu i Rady Rodziców. 

2. Koszt zakwaterowania w internacie oraz koszt wyżywienia może być zmienny w ciągu roku 
szkolnego. 
3. Żywienie w stołówce internatu serwujemy od poniedziałku do piątku [od śniadania w 
poniedziałek do obiadu w piątek: śniadanie i II śniadanie do szkoły, obiad, kolacja,  w piątek 
kolacja = suchy prowiant].  
4. W skali miesiąca koszt wyżywienia jest uzależniony od ilości dni, w jakich wychowanek 
stołuje się pomnożone przez stawkę dzienną. 
5. Odpłatność za internat w miesiącach ferii szkolnych, świąt i dni wolnych od nauki szkolnej 
oraz usprawiedliwionej nieobecności w internacie będzie proporcjonalnie mniejsza i jest 
uzależniona od ilości dni żywieniowych. 
 
Od dnia 1 września 2020 r. Koszt zakwaterowania 40 zł miesięcznie. 
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł.  
- śniadanie – 4zł 50 gr.( drugie śniadanie) 
- obiad   - 5zł 60 gr. 
- kolacja – 3 zł 90 gr. 
 



Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie płatne w internacie (Referent do spraw żywienia). 
Można należność przelać na konto szkoły -  
46 1240 5194 1111 0000 5245 4637  
( potwierdzenie przelewu przedstawić u Referenta do spraw żywienia ) 
 
Termin płatności  
Zakwaterowanie i wyżywienie do 10 każdego następnego miesiąca - po otrzymaniu rozliczenia 
za dany miesiąc . 
Do zamieszkania w Internacie potrzebne są n/w dokumenty: 
a/podanie do internatu 
b/ oświadczenia rodziców (opiekunów) o zgodzie na leczenie i zgodzie na samodzielne wyjścia 
i wyjazdy młodzieży z internatu.  
RODZIC i WYCHOWANEK ma obowiązek informować wychowawców o kłopotach 
zdrowotnych, w tym problemach psychicznych,  zaleceniach lekarza oraz przyjmowanych 
lekach. 


